
 

LOCALIZAÇÃO
Hotel de 5 estrelas localizado a oeste de Albufeira, na 
Herdade dos Salgados, entre a Praia e a Reserva Natural dos 
Salgados, e um campo de golfe de 18 buracos. De fácil acesso, 
encontra-se a apenas 15 minutos da autoestrada A22, a 10 
minutos da N125 e a 40 minutos do Aeroporto Internacional de 
Faro.

Serviço exclusivo para crianças.
. Kids Club dos 3 aos 11 anos;
. Sala de jogos Teen Corner  dos 12 aos 18 anos;
. Creche (para crianças dos 0 - 2 anos com supervisão);
. Shows/entretenimento para crianças;
. SPA Kids para crianças dos 4 aos 12 anos, com serviço de 
  Massagens, Cabeleireiro e Estética. 

INSTALAÇÕES/ SERVIÇOS 
O extenso areal de 7 km da Praia dos Salgados está a 150m 
do Hotel. 

Zona de lazer exterior com ± 30.000m2: 
3 piscinas exteriores:
. 1 piscina oval: 70m comprimento x 25m largura x 2m 
  profundidade máxima; 
. 1 piscina redonda para crianças: 15m de diâmetro x 40cm 
  profundidade;
. 1 piscina em meia-lua: 60cm profundidade. 

RESTAURANTES & BARES 
. Restaurante Ocean Buffet – buffets internacionais; 
. Restaurante Mamma Mia – especialidades italianas;
. Restaurante & Bar Sunset – especialidades portuguesas e 
  locais (noites temáticas incluídas no conceito Dine Around).  

VIDA Club (custo adicional)

Área exclusiva para adultos (≥ 16 anos), junto às piscinas, com: 
. Piscina exterior aquecida exclusiva: 11m comprimento x 8m 
  largura x 1,20m profundidade;
. Snack-Bar com terraço;
. 2 jacuzzis com vista mar; 
. Zona para massagens;
. Camas balinesas e espreguiçadeiras;
. Tiki Bar.

MAR Club (custo adicional) 

2 Bares Temáticos: 
. The Lobby Bar;
. Tiki Bar.



algarve.vidamarresorts.com

CONTACTOS 
Vidamar Hotels & Resorts Algarve
Boca da Alagoa, Lote 1 - Fase 2, 
Guia, 8200 - 424 Albufeira - Portugal
E-mail: info@algarve.vdm.pt 
Tel: (00351) 289 038 000/1*  |  Fax: (00351) 289 240 949 

Central de Reservas
E-mail: bookings@algarve.vdm.pt 
Tel: (00351) 289 038 002*  |  Fax: (00351) 289 240 949 

Departamento Comercial 
E-mail: sales@algarve.vdm.pt 
Tel: (00351) 289 038 003*  |  

*Chamada para a rede fixa nacional - Tarifário dependente do acordo 
 celebrado entre cliente e operador.

Fax: (00351) 289 240 949 

OSMOS Wellness Center 
. Piscina interior aquecida de água salgada: 
  15m comprimento x 5m largura x 1,2m profundidade; 
. Jacuzzi, sauna, banho turco, fontes de gelo, balde de água fria;
. 6 salas para terapias/massagens, incluindo uma de casal;
. 2 áreas de relaxamento;
. Cabeleireiro e salão de beleza; 
. Ginásio com 4 salas: cardiofitness, bodybuilding, spinning e 
  aulas de grupo; 
. Sala de fitness (gratuito). 

OUTROS SERVIÇOS
. Programa sazonal de animação para adultos e crianças;
. Wi-fi no alojamento e áreas públicas;
. Receção 24h; 
. Estacionamento exterior gratuito;
. Garagem;
. Loja de conveniência;
. Máquina ATM para levantamento de dinheiro;
. Ponto de abastecimento de carros elétricos. 

REUNIÕES E EVENTOS 
. 5 salas multifuncionais.

Le Palmeraie
Local idílico com vista para o mar e para a Praia dos Salgados, 
perfeito para serviço de casamentos ou festas privadas de 
Aniversário.  

NAS PROXIMIDADES
. Salgados Beach Villas (50 metros);
. São Rafael Villas, Apartments & Guesthouse (5 km, 9 min 
  de carro); 
. Campo de golfe de 18 buracos, junto ao hotel, com campo 
  de prática;
. Reserva Natural Lagoa dos Salgados (500m);
. Atividades aquáticas na Praia dos Salgados e Galé: Surf, 
  stand up paddle, barco a remos, gaivotas;
. Pesca desportiva a partir da Marina de Albufeira (7 km, 14 
  min de carro) ou da Marina de Portimão (34km, 40 min de 
  carro);
. Passeios de barco e catamarans a partir da Marina de  Albufeira;
. Outros campos de golfe de 18 buracos (a partir de ± 20 min 
  de carro);
. Parques temáticos (± 15 min de carro)  
. Centro Comercial Algarve Shopping na Guia (9 km, 13 min de 
  carro). 

Quartos Duplos/Familiares (42m2) 

Capacidades máximas  
 

ALOJAMENTO
Total de unidades .................................................................................................. 260 

Quartos Duplos Prestige, Vista Resort
Quartos Duplos Prestige, Vista Natureza
Quartos Duplos Prestige, Vista Piscina
Quartos Duplos Prestige, Vista Mar
Quartos Duplos Superior, Vista Mar
Quartos Duplos Premium, Vista Mar (42m2) ..............................................
Suites Premium, Vista Mar (93m2)

............................................................. 

............................................................ 
.................................................................... 
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...................................................... 
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Quartos Duplos: 2 adultos + 1 criança/bébé (0-11 anos)
Quartos Familiares: 2 adultos + 2 crianças/bébés (0-11 anos)
Quartos & Suites Premium: 2 adultos


